
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 17/1-2023 

Elevloggare: Philip & Emelie E  

Personalloggare:  Lasse 

Position: El Hierro 

Planerat datum för att segla vidare: 18/1-2023 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  19/1-2023 

Väder:  Bra, soligt, men blåsigt 

 

 

 

Elevlogg:  
Hej allihopa! Idag startades dagen med frukost och städning. På grund av vår långa färd till El Hierro 

hade det fastnat väldigt mycket salt på båten som behövdes städas bort. Vi hade en kort lektion på 

radar med Torun innan lunch. Därefter hade ett av vaktlagen sin sociala gymnasiearbetes aktivitet 

som bestod av en poängjakt inne 

i byn. 

Efter det genomförde vi vår 

andra hårdbottenexkursion. Det 

var väldigt fina vatten att snorkla 

i och vi såg många häftiga djur 

som havssköldpaddor, krabbor 

och vackra fiskar!   

 

Personallogg: 
Hej igen! 

Idag har vi haft en fantastisk dag 

på El Hierro. Vi ligger in en liiiiten 

hamn i byn La Restinga, längst 

ner på södra delen av El Hierro. 

Det är en pittoresk liten by med ca 800 invånare. Hit åker man inte för att ha något hålligång, 

tvärtom så är detta en plats som inbjuder till att bara ta det lugnt, sola och slappa. Men vi är inte här 

för det. Vi är bl.a. här för att göra vår andra hårdbottenundersökning, vilken gjordes idag.  



Som vanligt är det kul att se hur bra och intresserat eleverna jobbar. Den här gången hade vi inte mer 

än ca 10 min till vår exkursionsplats, den låg tvärs över hamnen från Älva. Efter undersökningen fick 

eleverna fri tid till att snorkla och bada, vattnet är kristallklart även här inne i hamnen. Vi fick se alla 

möjliga organismer idag såsom bläckfisk, grön havssköldpadda, grouper (en stor fisk), havsborst-

maskar, Sally Lightfoot (en vacker krabba) mm mm. 

 

 

Green Turtle 

 

Imorgon kommer vi åka på en utflykt runt denna spännande ö, och samtliga verkar förväntansfulla. 

Ni kommer att få höra mer om det imorgon. 

Vi kommer även att avgå mot La Gomera imorgon efter middagen, istället för i övermorgon för-

middag. Detta för att vi kommer få ganska kraftig motvind och relativt hög sjö så vi skulle nog inte nå 

La Gomera i dagsljus annars. 

Vi har det så bra men kan ha det med sol, värme och glada människor ombord. Kort sagt, vi har det 

bäst! 

Lasse 



 

Hårdbottenundersökning 

 

 

Sally Lightfoot 



 

Bad och snorkling i grotta 


